
Aula ao Vivo – 05/12/2013 
 
 
1. (Fuvest) Imagem de Ângelo Agostini sobre o impacto da Guerra do Paraguai na sociedade 
brasileira. 
 

 
 
Observando a ilustração, explique 
 
 a) o impacto social a que ela se refere;  
b) os desdobramentos políticos dessa guerra. 
 
 
2. (Fuvest) Nos Estados Unidos, a expansão para o Oeste se completou no final do século 
XIX. Discorra sobre esse fenômeno histórico no que se refere 
 
a) à questão indígena e à incorporação de terras para a agricultura. 
b) ao Oeste, como temática da cultura norte-americana, por exemplo na literatura, no cinema 
e nos meios de comunicação. 
 
 
3. (UECE) Em 1823, o governo dos Estados Unidos aprovou a Doutrina Monroe. Considere 
os seguintes itens no que concernem aos objetivos centrais dessa doutrina: 
 
I. Impedir a intervenção europeia nas Américas (do Norte, do Sul e Central). 
II. Garantir a supremacia dos Estados Unidos na América do Sul e na América Central. 
III. Reforçar o isolacionismo norte-americano do restante do continente, na certeza de 

sua supremacia. 
 
Correspondem aos objetivos centrais da doutrina Monroe os itens 
 
A) I, II e III  
B) I e II apenas  

C) II e III apenas   



D) I e III apenas 

 
4. (Fuvest) A expressão “política do café com leite” é muito utilizada para caracterizar a 
Primeira República no Brasil. Sobre essa política, descreva  
 
a) seu funcionamento;  
b) seu colapso na década de 1920. 
 
 
5. (UECE) Atente para as seguintes afirmações a respeito da Política do Café com Leite: 

 
I. A Política do Café com Leite representava a imagem de um bem sucedido acordo entre 

Minas Gerais e São Paulo: um acordo de alternância na presidência da república entre os 
dois estados. 
II. A união do Estado de São Paulo com o Estado de Minas Gerais foi um traço 
importante, mas que não resume toda a história do período; com o tempo, surgiram sérias 

divergências. 
É correto afirmar-se que  
 
A) as duas proposições são falsas.  
B) as duas proposições são verdadeiras.  
C) apenas a proposição I é verdadeira.  

D) apenas a proposição II é verdadeira. 
 

 


